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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. november 2019 truffet vedtak i 
 
 

Sak nr: 19-080 (arkivnr: 19/1739) 
  
Saken gjelder: Klage fra advokat A på sorenskriver B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Eva Albertsen Malt 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold utvalget 

ikke har myndighet til å behandle. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av 

disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 11. juli 2019 har advokat A klaget på sorenskriver B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd. Klagen er forelagt sorenskriver B, som ved brev av 4. september 2019 har avgitt 
uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra sakkyndig og motpartens prosessfullmektig.  
 
Saksfremstilling: 
 
Den underliggende saken gjelder en foreldretvist, hvor klager var prosessfullmektig for den ene 
parten (far). Klagen gjelder et saksforberedende rettsmøte avholdt 1. juli 2019.  
 
Klager – advokat A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Hun klager på følgende forhold: 
 
1. Opptreden under fars forklaring 
 
Partene fikk mulighet til å avgi forklaring innledningsvis i det saksforberedende rettsmøtet. Først 
forklarte motparten seg, så hennes klient (far). Hun spurte om hvorfor barnet ble noen dager 
lenger enn planlagt etter feriesamværet, og far begynte svaret med at motparten hadde holdt 
igjen barnet fra det foregående samværet. Dommeren skjøt da inn og sa noe som «og du tok igjen 
med samme mynt?». Far svarte nei og fortsatte på forklaringen til spørsmålet. Dommeren prøvde 
flere ganger å legge ordene i munnen på far ved å si «og SÅ tok du igjen med samme mynt?». 
Dette skjedde to til tre ganger, og hun fikk et inntrykk av forutinntatthet hos dommeren.  
 
2. Manglende tilrettelegging for mekling 
 
Etter at partene hadde forklart seg, skulle partene mekle for å prøve å komme frem til en løsning. 
Mors advokat fikk ordet først, og foreslo en midlertidig avtale. Etter at mors advokat kom med sitt 
forslag, kom dommeren med et forslag til avtale basert på barnets uttalelser.  
 
Dommere har stor frihet med hensyn til gjennomføringen av rettsmøtet. Det hun reagerte på, var 
at dommeren ikke la opp til at partene selv skulle mekle. Far fikk ikke mulighet til verken å 
kommentere eller foreslå en annen løsning enn den som mor eller dommeren foreslo. Etter at 
dommeren kom med sitt forslag, var det lite naturlig at partene skulle mekle for å finne en annen 
løsning enn den dommeren skisserte. Dommeren må være bevisst sin maktposisjon. Ingen ønsker 
å si imot en dommer.  
 
Foruten å komme til en midlertidig avtale, er poenget med et saksforberedende rettsmøte å få 
foreldrene til å snakke sammen og prøve å komme frem til en løsning. Opplegget i dette 
rettsmøtet gjorde at partene slapp å si ett ord til hverandre. Dommeren var selv inne på hvor 
viktig det var at partene samarbeidet. Når ikke domstolsapparatet legger til rette for 
kommunikasjon mellom partene i rettsmøte som er ment for det, hvordan kan vi da forvente en 
bedring mellom foreldrene. Hun er enig i at dommeren kan komme med eget forslag, men da 
etter at partene selv har forsøkt uten å ha funnet en løsning de kan enes om.  
 
3. Nektet protokollering 
 
Hun ble sjokkert over forholdet nevnt under punkt 2, og hun har aldri opplevd lignende. Hun ba 
derfor om få protokollert at det var dommeren selv som kom med forslaget til midlertidig avtale 
mellom partene. Dette nektet dommeren å gjøre. Det ble i stedet bestemt at det skulle være 
lunsjpause, så fikk partene mekle etterpå. Det var vel og bra det, men forutsetningen for en god 
mekling var allerede amputert etter at dommeren kom med sitt forslag til minnelig avtale.  
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4. Håndtering av nedtegningen av midlertidig forlik 
 
Etter at meklingen var avsluttet, skulle avtalen nedtegnes. I avtalens punkt 2 sto det at høstferien 
er i uke 41. Det ble imidlertid muntlig avtalt at samværet skulle begynne lørdag i uke 40, og far 
ønsket at det skulle nedtegnes ettersom det tidligere hadde vært misforståelser om begynnelse 
og slutt for enkelte samvær. Da far meddelte dette, svarte dommeren at dommeren ikke så noen 
problemer med at det var skrevet slik. Igjen var det dommeren som overkjørte partenes mulighet 
til å påvirke om presiseringen skulle tas med eller ikke.  
 
Dommeren må være ydmyk for at en felles mekling kan føre til en bedre ordning, avtale og ikke 
minst samarbeid enn den dommeren umiddelbart ser for seg. Målet er at begge foreldre føler de 
blir hørt og har en reell påvirkning på resultatet.  
 
Innklagede – sorenskriver B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
1. Opptreden under fars forklaring 
 
Det er riktig at hun i forbindelse med klagers utspørring «skjøt inn» spørsmål. Hun kan ha 
formulert det noe som at «du mente å være like god» eller formuleringen klager har vist til. Hun 
mener at det fra hennes side ble sagt i en sammenheng og med forsøk på å dempe 
argumentasjonen for å forsøke å redusere konfliktnivået. Hun kan ikke huske at hun gjentok 
samme uttrykk flere ganger. Det var fra hennes side ikke ment å legge ordene i munnen på far og 
hun stiller seg uforstående til anførselen om at hun var forutinntatt.  
 
2. Manglende tilrettelegging for mekling 
 
Hun er uenig i at det ikke ble tilrettelagt for forhandlinger. Hovedformålet med møtet var å 
forsøke å finne en avtalebasert løsning av saken. Som følge av innledningene fra advokatene og 
partenes forklaring, var det stor avstand mellom partene i forhold til å finne endelig løsning av 
saken.  
 
I samtalen hun hadde med den sakkyndige forut for det saksforberedende møtet, hadde 
sakkyndig en tydelig mening om at saken ikke ville være lett å løse gjennom forhandlinger.  
 
Basert på alle forklaringer og anførsler i møtet, også med vekt på barnets uttalelse, foreslo hun tre 
ukers samvær. Begge partene sto selvsagt fritt til hvordan de ville forholde seg til forslaget. 
Partene var også kjent med at dersom saken ikke ble løst med en minnelig løsning, ville en annen 
dommer ha ansvaret for en hovedforhandling. Det ble videre forhandlinger og hun mener å huske 
at begge parter og prosessfullmektigene var delaktige i prosessen. Den sakkyndige fikk også 
anledning til å komme med merknader.  
 
3. Nektet protokollering 
 
Det er riktig at klager ønsket noe protokollert rundt forslagene til løsninger. Hun kan imidlertid 
ikke huske konkret hva klager ville ha protokollert, men hun husker at hun oppfattet klagers 
merknader som uheldige for fremdriften av forhandlingene og at hun derfor kommenterte at det 
ikke var vanlig i slike møter å protokollere forslag før forhandlingene ble avsluttet.  
 
Det medfører imidlertid ikke riktighet at klager ble nektet protokollering. Etter at partene muntlig 
var enige om en midlertidig avtale, spurte hun klager om det var noe klager ønsket protokollert. 
Hun mener å huske at klager svarte at partene hadde inngått avtale og at det derfor ikke var 
behov for å protokollere noe.  



 4 

 
4. Håndtering av nedtegningen av midlertidig forlik 
 
Avtalen ble skrevet i rettsboken i rettssalen og alle var tilstede og delaktige. Ordlyden ble 
utformet punkt for punkt og i fellesskap. Hun bruker å lese opp teksten før avtalen skrives ut for 
endelig godkjenning og hun mener å huske at det også ble gjort her.  
 
I motsetning til de aller fleste tilsvarende saker, var partene enige om at det ikke var ønskelig med 
detaljer rundt tidspunkt for samværene. Hun spurte partene om det var ønskelig med en mer 
detaljert avtale og fikk klar tilbakemelding på at det ikke var det. Før avtalen ble underskrevet av 
partene, leste de gjennom avtalen og konfererte med sine advokater. Hun har ikke oppfattet at 
det kom frem forslag til endring som ble avvist fra hennes side.  
 
Prosessfullmektig – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Opptreden under fars forklaring: 
 
Det er riktig at far fikk spørsmål fra dommeren om bakgrunnen for at samværet ble lenger enn 
forutsatt og avtalt. Hun oppfattet det slik at dommeren forsøkte å få klarhet i hva som var avtalt 
mellom partene og hvordan dette var avtalt, samt hvordan det ble formidlet til mor at samværet 
ble lenger. Dommeren var kritisk til far, men det var forståelig ut fra fars forklaring. Hun er ikke 
enig i at dommeren fremsto som forutinntatt.  
 
Tilrettelegging for mekling: 
 
Begge prosessfullmektigene fikk ordet for forslag til hvordan samværet kunne løses praktisk. Det 
samme gjorde den sakkyndige. Den sakkyndige uttalte blant annet at det var viktig å høre på 
barnets ønske. Far var tydelig på at han ønsket en uke lengre samvær. Det er ikke riktig at far ikke 
fikk uttale seg eller komme med forslag. Partene var uenige om hva som var den beste ordningen. 
På et tidspunkt uttalte dommeren at det var viktig å komme i gang med samvær og spurte da far 
om det var slik at han ikke ønsket tre uker og at man skulle beramme hovedforhandling. 
Dommeren foreslo deretter tre uker samvær.  
 
Det er ikke riktig at klager ville ha protokollert at dette var et forslag fra dommeren. Det 
prosessfullmektigen ønsket protokollert var at far ikke var enig i den midlertidige avtalen. 
Dommeren ville ikke at partene skulle inngå en avtale med en slik merknad, ettersom det ville 
innebære at de ikke var enige om avtalen. Dommeren sa da at enten måtte man være enige om 
en midlertidig avtale eller så måtte det berammes hovedforhandling.  
 
Det ble lagt press på partene for å komme i gang med samvær, men dette gjaldt både mor og far.  
 
Nedtegning av midlertidig ordning: 
 
Under forhandlingene var partene enige om at samværet skulle starte lørdag i uke 40. 
Bakgrunnen for at det ikke ble avtalefestet, var at dette også omhandlet mors avtale om sitt 
andre barn. Mor var enig i formuleringen i avtalen, og ville motsatt seg en formulering som ville 
kunne skape problemer med oppstart av samværet. Dette punktet handlet ikke bare om fars 
ønske om presisering, men også mors syn på dette punktet. Avtalen ble derfor presisert slik at 
oppstart av samværet skulle tilpasses mors andre barn.  
 
Avsluttende kommentarer: 
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Hun deler ikke klagers syn på dommeren. Hun oppfattet dommeren som tydelig og klar i 
prosessen. Rettsmøtet varte i over fire timer, og begge parter fikk forklare seg og uttale seg om 
hva de ønsket. Den sakkyndige var tilstede og ble brukt aktivt i prosessen. Det ble meklet mellom 
partene, men dommeren var også tydelig på at dersom partene ikke ble enige om en ordning ville 
det berammes hovedforhandling.  
 
Basert på fars tidligere opptreden, var det ikke overraskende for henne at far valgte å klage inn 
dommeren da samværsavtalen ikke ble utformet slik far ønsket.  
 
Sakkyndig – psykolog D – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Etter hans erfaring er det vanlig at dommeren stiller spørsmål som inneholder elementer av 
konfrontasjon. Ofte oppleves dette som nyttig på den måten at det kan stimulere til refleksjon og 
bevegelse i fastlåste situasjoner. Han oppfattet ikke dommerens uttalelser som et forsøk på å 
legge ord i munnen, men heller som et forsøk på å fremme refleksjon. Det var også på bakgrunn 
av uttalelser fra barnet nødvendig å ta opp temaet. Han oppfattet ikke situasjonen slik at 
dommeren gikk over streken på hvor langt man kan gå. Han oppfattet at kommentarene var 
spørrende uten innslag av sinne eller irritasjon i stemmen. Dette bidro til at det konfronterende 
elementet ikke var uforsvarlig høyt.  
 
Han mener at barnets beste ble ivaretatt i den avtalen som ble inngått. Med bakgrunn i samtalene 
med barnet og sakens dokumenter, er det sannsynlig at han ville ha hevdet i retten at han ikke 
kunne ha støttet en avtale som i større grad avvek fra barnet uttalelser, selv om dette hadde 
kommet frem i enighet mellom foreldrene. På dette grunnlag mener han at det kan forsvares at 
det ikke var mer direkte mekling mellom foreldrene.  
 
Hvordan det hadde blitt om foreldrene i større grad hadde fått ansvaret for å komme frem til en 
ordning er uvisst. Hvis foreldrene i fellesskap hadde kommet frem til en god ordning for barnet, 
hadde dette styrket foreldrenes samarbeid. Det er usikkert om dette hadde lyktes i det 
saksforberedende møtet.  
 
Det skal legges til at han ved flere andre tilfeller har opplevd at dommere i forskjellige domstoler 
har opptrådt på tilsvarende måte. Han synes, som tidligere sagt, at barnesamtalen la klare 
premisser for løsningen.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
En viktig begrensning i utvalgets myndighet følger av bestemmelsen i domstolloven § 236 fjerde 
ledd, hvor det er bestemt at utvalget ikke kan vurdere forhold som kan brukes som grunnlag for 
anke eller gjenåpning. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot dommerens beslutninger i 
forbindelse med saksbehandlingen, prosessledelsen eller innvendinger mot selve rettsavgjørelsen. 
Det er uten betydning om ankeadgangen er benyttet eller ikke.  
 
Utvalget kan heller ikke vurdere prosessuelle avgjørelser som ikke kan ankes, for eksempel 
beslutninger om tid og sted for hovedforhandling eller lignende, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 
175. 
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Klager har anført at det var feil at dommeren ikke tillot protokollering i rettsboken. Dette er en 
prosessuell avgjørelse som utvalget ikke kan vurdere. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder 
nektelse av protokollering i rettsboken.  
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettlig 
eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god 
dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
Klager har videre anført at dommeren under rettsmøtet har opptrådt i strid med god 
dommerskikk, ved at dommeren fremstod som forutinntatt under fars forklaring, at hun ikke 
tilrettela for mekling og at hun håndterte protokolleringen av midlertidig forlik på en måte som 
overkjørte partenes mulighet til å påvirke innholdet i avtalen. 
 
Dette er forhold som utvalget kan vurdere.   
 
I forarbeidene til domstolloven kap. 12, er det nærmere beskrevet hva som skal være 
retningsgivende for utvalgets vurdering av dommeratferd. 
 
Utvalget viser bl.a. til Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 199 hvor følgende er uttalt:  
 

”God dommerskikk har å gjøre med hvordan en dommer utfører sine oppgaver. God dommerskikk 
er knyttet til en rekke forhold. For det første vil dommerens opptreden i retten være gjenstand for 
vurdering. I den forbindelse kan spørsmål om møteledelse, opptreden overfor parter, vitner og 
andre aktører være av betydning. Videre vil spørsmål om brudd på god dommerskikk kunne 
komme inn i forbindelse med vurdering av hvordan saksbehandlingen utføres, herunder om 
dommeren opptrer sendrektig, er dårlig forberedt til møter og mangler organisering av 
forberedelsen til rettsmøter osv. ”  

 
Utvalget viser bl.a. til NOU 1999:19 side 326, hvor følgende er uttalt:  
 

”Dette innebærer bl.a. at grov, ubehøvlet opptreden fra en dommers side i et rettsmøte vil kunne 
gjøres til gjenstand for disiplinær forfølgning. Det samme må gjelde (andre) utslag av slett 
møteledelse…” 
… Videre må bruk av unødvendig sterke ord og uttrykk i rettslige avgjørelser kunne føre til 
disiplinærtiltak, når de ord /uttrykk som er brukt er egnet til å virke klart sårende eller 
infamerende.” 

 
Det er en viktig rettesnor for Tilsynsutvalget om det er påvist forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til domstolene og dommerne, jf. Ot.prp. nr. 44 (2000-2001) side 174.  
 
Det må være påvist konkrete forhold, f.eks. i form av krenkende utsagn eller annen klanderverdig 
opptreden fra dommerens side, for at utvalget skal kunne reagere med disiplinærtiltak.  
 
Tilsynsutvalget kan ikke se at slike forhold er sannsynliggjort. Det er derved ikke grunnlag for å 
konkludere med at sorenskriveren har opptrådt i strid med god dommerskikk.  
 
Utvalget viser til de øvrige uttalelsene i saken. Verken den rettsoppnevnte psykologen eller 
motpartens advokat har oppfattet at dommeren har opptrådt på en måte som kan være i strid 
med god dommerskikk. 
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
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vedtak: 

 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold utvalget ikke har myndighet til å 

behandle. 
 
2. Det foreligger forøvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor sorenskriver B. 
 
 
 


